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COMUNICADO AO MERCADO
A TOTVS S.A. (B3: TOTS3) (“Companhia" ou “TOTVS”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral que o Conselho de Administração foi informado do pedido de renúncia do conselheiro Pedro Moreira
Salles, em razão de novos compromissos profissionais recentemente assumidos, que ocuparão
substancialmente sua agenda.
Em cumprimento às suas atribuições nos termos do Artigo 45, em especial os subitens (i), (iii), (iv) e (v) do
Regimento Interno do Conselho de Administração, o Comitê de Governança e Indicação procedeu à análise
de nomes que lhe foram submetidos pelos membros do conselho. A análise pautou-se pelas competências
estratégicas identificadas pelo Comitê, como sendo relevantes para a composição do Conselho de
Administração da TOTVS nos próximos anos. Em sua reunião de 06.09.2017, o Comitê recomendou ao
Conselho a Sra. Claudia Elisa de Pinho Soares.
Nesta data, o Conselho de Administração recebeu a carta de renúncia do conselheiro Pedro Moreira
Salles, com eficácia imediata, e elegeu em substituição a Sra. Claudia Elisa de Pinho Soares para o
cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a
realização da próxima Assembleia Geral de Acionistas, de acordo com o Artigo 150 da Lei 6.404/76, bem
como a indicou para compor o Comitê de Gente e Remuneração.
A Companhia agradece a enorme contribuição e destacada participação do Sr. Pedro Moreira Salles ao
longo dos seus mandatos de conselheiro e na liderança do Comitê de Gente e Remuneração.
A Sra. Claudia Elisa de Pinho Soares é graduada em Administração de Empresas pela PUC-RJ, com
MBA em General Management pelo INSEAD e MBA em Recursos Humanos pela FIA, tendo exercido
diversas funções executivas e de conselho ao longo de sua carreira profissional em empresas de destaque.
A conselheira trará sua experiência à frente do Comitê de Gente e Remuneração da Companhia.
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